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พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บรหิารกจิการบา้นเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546  มาตรา 11 

ส่วนราชการมีหน้าทีพ่ฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพือ่ให้มี

ลกัษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ 

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวสัิยทศัน์และ
ปรับเปลีย่นทัศนคติของข้าราชการในสังกดั ให้เป็นบุคลากรทีม่ี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั...”



4Learning Organization

An organization that 

facilitates the learning of 

all its members and 

consciously transforms
itself and its context



5องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

องค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกดิการถ่ายทอด
ความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในระหว่างบุคลากร 
ควบคู่ไปกบัการรับความรู้จากภายนอก เพือ่
น า ไปสู่การพฒันาและปรับตัวให้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลก
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Benefits of being a 

Learning Organization

1. Innovation & competition  มีนวตักรรมและการแข่งขนั
2. Better response to external pressures  เผชิญแรงกดดันได้ดี

3. Improving quality of outputs พฒันาคุณภาพผลผลติ

4. Improving corporate image พฒันาภาพลกัษณ์
5. Increasing the pace of change within the organization

ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงมากขึน้
6. Sustainable Development มีการพฒันาอย่างยั่งยนื



7การจดัการความรู ้

The processes that govern the 

creation, dissemination, and 
utilization of knowledge

เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่องค์
ความรู้ และน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์

(Brian Newman, 1991)



8การจดัการความรู/้ปัญญา

Knowledge/Wisdom Management : KM

การรวบรวมองค์ความรู้ทีม่อียู่ในตวับุคคลแบบปัจเจกปัญญา

มาพฒันาให้เป็นระบบสาธารณปัญญา

โดยจัดเกบ็และเผยแพร่ในรูปของเอกสารและส่ือประเภทต่างๆ 

เพือ่ให้บุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
น าไปใช้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ



จากขอ้มูลถงึปัญญา

Data

ข้อมูล

Information

สารสนเทศ

Knowledge

ความรู้

Wisdom

ปัญญา



10ขอ้มูล Data

ข้อเท็จจริง หรือส่ิงที่ถือหรือยอมรับ
ว่าเป็นข้อเท็จจริง ส าหรับใช้เป็น
หลกัอนุมานหาความจริงหรือการ
ค านวณ (ราชบัณฑิตยสถาน)
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สารสนเทศ Information

ข่าวสาร, การแสดงหรือช้ีแจง
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน)

Data in context,                           
in documents and databases



12ความรู ้Knowledge

ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัตแิละทักษะ

ความเข้าใจหรือสารสนเทศทีไ่ด้รับมาจากประสบการณ์

ส่ิงที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคดิหรือการปฏิบัติ

Information plus experience to 
act upon



13ตวัอย่าง

“หุ้นขึน้ ๑๐ %” เป็นข้อมูล

“หุ้นธนาคารที่เราซ้ือไว้ขึน้ ๑๐ %” เป็นสารสนเทศ

“เมือ่หุ้นธนาคารทีเ่ราซ้ือไว้ขึน้ถงึ ๑๐ % เราขายหุ้นนีไ้ด้
ก าไรอย่างงาม” เป็นความรู้

“การทีหุ้่นนีข้ึน้ถงึ ๑๐ % เป็นผลจากการป่ันราคาหุ้น 
เราต้องรีบขายทันที” เป็นปัญญา



14ปัญญา Wisdom

ความรอบรู้, ความรู้ทัว่,ความฉลาดเกดิ
แต่เรียนและคดิ (ราชบัณฑิตยสถาน)

ความรู้รอบ, ความรู้ลกึ
Ability to discern inner qualities

and relationships--insight 



15ประเภทของปัญญา
๑. สุตมยปัญญา Knowledge
๒. จินตามยปัญญา Knowledge & Wisdom
๓. ภาวนามยปัญญา Wisdom



16ขงจื้อ Confucius

He who learns but does not think  is 
lost! He who thinks but does not 
learn is in great danger. 

• เรียนโดยไม่คดิ เสียเวลาเรียน
• คดิโดยไม่เรียน เข้ารกเข้าพง



17ปัญญา ๒ ประเภท
๑. ปัจเจกปัญญา Tacit Knowledge

ความรู้เฉพาะตวั (ปัจจัตตัง)
๒. สาธารณปัญญา Explicit Knowledge

ความรู้ทีถู่กบันทกึไว้ซ่ึงคนทัว่ไปรู้ได้



18การจดัการความรู ้

Knowledge Management : KM

การรวบรวมองค์ความรู้ทีม่อียู่ในตวับุคคลแบบปัจเจกปัญญา

มาพฒันาให้เป็นระบบสาธารณปัญญา

ในรูปของเอกสารและส่ือต่างๆ 

เพือ่ให้บุคลากรในมหาวทิยาลยัสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ท างาน
อย่างมปีระสิทธิภาพ



องค์ความรู้ขององค์กรอยู่ทีไ่หน
Survey of 400 Executives by Delphi

สมองบุคลากร 42%

เอกสารสิ่งพมิพ์ 26%

เอกสารอีเลกโทรนิค 
20%

ฐานข้อมูลอีเลกโทรนิคที่
คนเข้าถงึได้ 12%



วธิีถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร

Personal Experience 52%Formal Training 24%

OTJ Training 17%
Structured Knowledge 

Base for Sharing 2% Other 5%



ผลการวจิยัพบวา่ 21

ผู้ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ หลังจากนัน้เพียง 10 % 
เม่ือผ่านไป 2 สัปดาห์ หากไม่ได้น า 
กลับมาใช้อีก ทกัษะหรือความรู้ต่างๆ 
จะเลือนหายไปร่วม 87 %



22ปัญหาของการบรหิารวดัท ัว่ไป

อาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะตัว
ของเจ้าอาวาส

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี
และแผนกธรรม



23ส านกัวดัประยุรวงศาวาส

พระปริยตัิธรรมแผนกบาลซีบเซา

ต านานพระนักเทศน์วดัประยูรฯยงัรุ่งเรือง

อยากเป็นนักเทศน์ให้อยู่วดัประยูรฯ

อบรมวชิาการเทศนารุ่นที ่๑๗

เป็นส านักต้นแบบด้านการเทศนา 



24KM ในพระพุทธศาสนา

พระอานนท์ขอพรจากพระพทุธเจ้า
พระสารีบุตรแสดงสังคตีสูิตรและทสุตตรสูตร

ปฐมสังคายนา

การจารึกพระไตรปิฎก พ.ศ. ๔๓๐-๔๕๐

งานของพระอรรถกถาจารย์



25ค าสอนในพระพุทธศาสนา

สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ไม่มีธรรมมัจฉริยะ ไม่หวงวชิา

อุปมาเหมอืนการจุดเทยีนต่อๆกนั

ระบบกลัยาณมิตร



26มจร

พทุธศาสตรบัณฑติรุ่นที ่๑ จ านวน ๖ รูป

จ านวนนิสิตปีปัจจุบัน ๑๓,๐๐๐ รูป/คน

สร้างส านักงานใหญ่เรียนได้ ๑๐,๐๐๐ รูป/คน

มีวทิยาเขต วทิยาลยัและอืน่ๆ ทั่วประเทศ

เปิดสาขาในต่างประเทศ ๔ แห่ง
ICUNDV- IABU



27ปัญหาของ มจร

ปริมาณ - คุณภาพ

ส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค 

หลกัสูตรทัว่ไป-หลกัสูตรนานาชาติ

ภาษาไทย - ภาษาต่างประเทศ

ในประทศ – ต่างประเทศ

บรรพชิต – คฤหัสถ์

พระพทุธศาสนา – ศาสตร์สมัยใหม่ ฯลฯ



28ประสิทธิภาพ Efficiency

การท างานให้ส าเร็จ

โดยลงทุนลงแรงน้อย

แต่ได้ผลตอบแทนมาก

= ประโยชน์สูง ประหยดัสุด



29การประกนัคุณภาพ

การระบุความชัดเจน

ในวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

ตลอดจนถึงวิธีปฏิบัติงาน 

เพือ่ให้ได้ผลผลติทีม่คุีณภาพ



30นวลกัษณ์ของพุทธศาสตรบัณฑติ
1. มีปฏิปทาน่าเลือ่มใส 
2. ใฝ่รู้ใฝ่คดิ 
3. เป็นผู้น าด้านจติใจและปัญญา 
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
5. มีศรัทธาอุทศิตนเพือ่พระพทุธศาสนา 
6. รู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนรวม 
7. รู้เท่าทนัความเปลีย่นแปลงทางสังคม 
8. มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล 
9. มีศักยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองให้เพยีบพร้อมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม



31วิสยัทศัน ์มจร

1. ศูนย์กลางศึกษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาติ
2. ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
3. จัดการศึกษาและวจิัยดีอย่างมีคุณภาพ
4. บริการวชิาการดีอย่างมีสุขภาพ
5. บริหารดีอย่างมปีระสิทธิภาพ



32IPOI

1.ปัจจัยน าเข้า (Input)

2.ปัจจัยกระบวนการ (Process)

3.ปัจจัยผลผลติ (Output)

4.ปัจจัยผลกระทบ (Impact)



33
QA & KM

Input Process

Output Impact

KMVision

บุคลากร

นิสิต

การสอนและกจิกรรม

นวตักรรม

จ านวนบัณฑติ

ต าราและงานวจิยั

ปฏิบัตศิาสนกจิ

บริการวชิาการ



34
แหล่งทุนทางปัญญาของ มจร

1. Social capital ทุนจากสังคม

2. Structural capital ทุนจากสถาบัน

3. Human capital ทุนจากบุคลากร



35การจัดการความรู้
การจดัการหาความรู้ทีถู่กต้อง

ให้ถูกคนที่ต้องการ
และถูกเวลาที่เขาต้องใช้

Getting the right Knowledge to the 
right people at the right time



36ปัญญาท่ี มจร ยงัขาดแคลน

1. ภาษาต่างประเทศ
2. การเงินการบัญชี
3. การจัดท าแผน
4. กฎหมาย
5. นวกรรม
6. พุทธศิลป์
7. นิเทศศาสตร์
8. เทคโนโลยสีารสนเทศ

9. การจดัการความรู้



37Charles Darwin

It is not the strongest of the species that 

survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one that is the most 

adaptable to change.

ผู้อยู่รอดไม่ได้เข้มแขง็หรือฉลาดทีสุ่ด

แต่คอืผู้ปรับตวัเก่งทีสุ่ด



38ท าไมไดโนเสารจ์งึสญูพนัธุ์



39กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process)

1. การก าหนดองค์ความรู้ Identification

2. การแสวงหาความรู้จากแหล่งทุน Acquisition

3. การจัดระบบความรู้ Organization

4. การพฒันาความรู้  Development

5. การเข้าถึงความรู้  Access

6. การแลกเปลีย่นเรียนรู้ Sharing

7. การใช้ความรู้ Utilization



40สุภาษติจนี
ถ้าท่านให้ปลาแก่คนจน 

เขาจะมีปลากนิเพยีงวนัเดียว
แต่ถ้าท่านสอนวธีิจับปลาให้เขา
เขาจะมีปลากนิตลอดชีวติ



41



42One oil barrel at a time 

http://mbgnet.mobot.org/sets/desert/hot.htm


43สมเด็จมหาวรีวงศ์ (ติสสะ)

โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ฝากให้คดิ
ทางชีวติ จะรุ่งโรจน์ โสตถผิล
ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปร่ืองตน
โง่สิบหน ดกีว่าเบ่ง เก่งเดี๋ยวเดยีว


